
  

                  รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า ๒๔ ชั่วโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสำร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รำยงำนฉบับที่ 414/2559 เวลำ 15.00น. วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้า 24 ชั่วโมง 
เรียนรมว.ทส. เลขำนุกำร รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรัพยากรน ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น ้า ประจ้าวันที ่29 กรกฎาคม 2559 ดังนี  

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 12.๐๐ น. (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 
  พยำกรณ์อำกำศ 24 ชั่วโมงข้ำงหน้ำ บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงแห่งบริเวณ

ภำคตะวันออกและภำคใต้ฝั่งตะวันตก ในบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตรำด ระนอง และพังงำ ขอให้ประชำชนในบริเวณดังกล่ำว
ระวังอันตรำยจำกฝนตกหนักถึงหนักมำกและฝนที่ตกสะสม รวมทั งระวังน ้ำท่วมฉับพลันไว้ด้วย ส้ำหรับกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ส่วนมำกในช่วงบ่ำยถึงค้่ำ 

 
แผนท่ีอำกำศ วันท่ี  2๘ ก.ค.2559 เวลำ 07.00 น. 

 
    ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม วันท่ี 2๘ ก.ค. 2559 เวลำ 14.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เมื่อวาน) - 07.00 น. (วันนี ) (ที่มำ: กรมอุตุนยิมวิทยำ) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระนอง 106.6 
จ.พังงำ (ตะกั่วป่ำ) 98.8 
จ.ภูเก็ต (ศูนยฯ์) 96.8 
จ.นครศรีธรรมรำช (ฉวำง) 83.3 
จ.ล้ำพูน 67.9 
จ.นครสวรรค์ (ตำกฟ้ำ สกษ.) 66.8 
จ.จันทบุร ี 52.7 

http://www.dwr.go.th/
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยำ) 

 
สถำนสีุวรรณภูมิ เวลำ 14.30 น. 

 
สถำนขีอนแก่น เวลำ 14.30 น. 

จำกเรดำร์ตรวจอำกำศจะพบว่ำมีกลุ่มเมฆฝนกระจำยบริเวณภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ 

4. สถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน) 

 สภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ 32,456 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46  (ปริมำตรน ้ำใช้กำรได้ 
8,950 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมำตรน ้ำในอ่ำงฯ เทียบกับปี 2558 (32,225 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46)  
มำกกว่ำปี 2558 จ้ำนวน 231 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำตรน ้ำไหลลงอ่ำงฯ จ้ำนวน 127.74 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำระบำยจ้ำนวน
82.85 ล้ำน ลบ.ม. สำมำรถรับน ้ำได้อีก 37,962 ล้ำน ลบ.ม. 

 
 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำตร 
น ้ำในอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำใช้กำรได ้

ปริมำตร 
น ้ำไหลลงอ่ำง 

ปริมำตร 
น ้ำระบำย 

 
ปริมำตรน ้ำ
รับได้อีก 
(ล้ำน ม.3) 
(ควำมจุท่ี รนส.-

ปริมำตรน ้ำ
ปัจจุบัน) 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำเก็บ

กัก 

ปริมำตร 
(ล้ำน ม.3) 

% 
น ้ำใช้
กำร 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

วันนี  
(ล้ำน ม.3) 

เมื่อวำน 
(ล้ำน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,267 32 467 5 21.43 22.60 3.00 3.00 9,195 
2.สิริกิติ์ 4,025 42 1,175 18 23.18 16.68 7.98 8.00 6,615 
3.จุฬำภรณ์ 56 34 19 15 0.39 1.25 0.20 1.19 151 
4.อุบลรัตน์ 580 24 -1 0 4.33 1.29 0.30 0.30 1,851 
5.ล้ำปำว 520 26 420 22 0.75 0.77 3.38 3.41 1,930 
6.สิรินธร 1,037 53 206 18 5.59 7.80 6.85 7.13 929 
7.ป่ำสักชลสิทธ์ิ 320 33 317 33 8.33 7.29 9.00 7.94 640 
8.ศรีนครินทร์ 11,515 65 1,250 17 10.54 11.50 8.96 9.06 7,335 
9.วชิรำลงกรณ 3,812 43 800 14 14.16 11.76 9.03 8.96 7,188 
10.ขุนด่ำนปรำกำรชล 83 37 79 36 2.19 1.05 0.04 0.04 143 
11.รัชชประภำ 4,039 72 2,688 63 14.43 8.89 16.98 17.34 2,581 
12.บำงลำง 493 34 217 18 0.85 1.36 2.51 2.47 1,181 
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5. สถานการณ์น ้าในประเทศ ณ วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ: กรมชลประทำน)   

 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ์
25 
ก.ค. 

26 
ก.ค. 

2๗ 
ก.ค. 

2๘ 
ก.ค. 

29 
ก.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.61 1.47 1.4๑ 1.4๑ 1.31 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ล้ำปำง 5.20 0.27 0.18 0.18 -0.๐๕ 0.12 เพิ่มขึ น 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 3.95 3.78 3.๑7 ๒.7๐ 2.00 ลดลง 

N.67 น่ำน ชุมแสง นครสวรรค ์ 28.30 21.17 21.37 21.57 21.7๕ 21.67 ลดลง 
C.13 เจ้ำพระยำ สรรพยำ ชัยนำท 16.34 15.03 15.23 15.๔๗ 15.๘๐ 16.07 เพิ่มขึ น 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย ์ 5.40 1.58 1.82 1.8๙ 1.๕๓ 1.23 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลรำชธำน ี 7.00 2.63 2.54 2.5๖ 2.5๙ 2.50 ลดลง 

M.191 ล้ำตะคอง เมือง นครรำชสมีำ 3.00 0.70 0.88 0.๗๙ 0.๗๙ 0.77 ลดลง 
M.159 ล้ำชี จอมพระ สุรินทร ์ 11.30 2.56 2.53 2.๖5 2.66 2.66 ทรงตัว 
M.95 ล้ำเสียวใหญ ่ สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.48 2.47 2.4๖ 2.4๖ 2.45 ลดลง 
X.64 คลองท่ำแซะ ท่ำแซะ ชุมพร 17.13 7.90 7.88 7.88 7.8๗ 8.04 เพิ่มขึ น 

X.149 คลองกลำย นบพิต้ำ นครศรีธรรมรำช 33.96 29.08 28.99 29.๐๕ 29.๐๑ 29.36 เพิ่มขึ น 
X.274 แม่น ้ำโก-ลก แว้ง นรำธิวำส 22.40 18.88 18.60 1๙.6๓ 1๙.๐6 19.18 เพิ่มขึ น 
X.37A แม่น ้ำตำป ี พระแสง สุรำษฎร์ธำน ี 10.76 8.23 8.45 8.๓5 8.๐๖ 8.06 ทรงตัว 
*** ยังไม่ได้รับรำยงำน 

สถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน ้า (เมตร) ต้่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 12.80 3.๓๗ 9.43 ลดลง 
อ.เชียงคำน จ.เลย  16.00 ๘.๕๐ 7.50 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.หนองคำย 12.20 ๕.๓๐ 6.90 เพิ่มขึ น 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 ๔.๗๕ 7.75 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 12.00 ๔.๖๗ 7.33 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี 14.50 5.๔๑ 9.09 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ท่ีมำ: ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ) 
[เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.(วนันี )] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 
บ้ำนสลักเพชรเหนือ ต.เกำะช้ำงใต ้อ.กิ่งเกำะช้ำง จ.ตรำด เตือนด้วยปริมำณน ้ำฝน 12 ชม. 119.5 มม. 

บ้ำนหินกอง ต.วังโตนด อ.นำยำยอำม จ.จันทบุร ี เตือนด้วยปริมำณน ้ำฝน 12 ชม. 226.0 มม. 
บ้ำนกงษีไร่ (หมู่ 6) ต.ซึ ง อ.ขลุง จ.จันทบุร ี เตือนด้วยปริมำณน ้ำฝน 12 ชม. 125.0 มม. 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจำกทำง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. เหตุการณ์วิกฤตน ้าปัจจุบัน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 [เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.(วันนี )]              
 จ.เชียงราย - วันนี  (29 ก.ค.) จำกกรณีเกิดฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องทั่วพื นที่ จ.เชียงรำย ได้ท้ำให้ปริมำณน ้ำจำกเทือกเขำ
ไหลลงสู่พื นรำบในเขต ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย อย่ำงต่อเนื่องโดยปริมำณน ้ำได้ระบำยผ่ำนท่ำระบำยน ้ำจำกฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนพหลโยธินสู่ฝั่งตะวันออกไม่ทัน ท้ำให้เกิดน ้ำเอ่อล้นถนนพื นที่ ม.13 ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย โดยน ้ำจำกล้ำห้วย
แม่ปูคำท่วมถนนตั งแต่ช่วงกลำงดึกคืนวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่ำนมำนั น ระดับน ้ำในช่วงเช้ำมืดลึกกว่ำ 30-40 ซม. จนท่วมผิว
จรำจรฝั่งตะวันตกท้ำให้ต้องใช้กำรจรำจรช่องทำงขำล่องให้สวนกันไปมำเพียงช่องทำงเดียว และมีบ้ำนเรือนบำงหลังที่ติดถนน
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ถูกน ้ำท่วมขังด้วย เมือ่ช่วงสำยฝนหยุดตกหนักแต่ยังโปรยลงมำอย่ำงต่อเนื่องท้ำให้ระดับน ้ำลดลงเหลือประมำณ 10-20 ซม. 
และสำมำรถสัญจรไปมำได้ทั งสองฝั่ง ทำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกบรรยำกำศ
ยังคงครึ มฟ้ำครึ มฝนและมีฝนโปรยลงมำตลอดทั งวัน 
 จ.ล้าปาง - ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนท้ำให้เกิดน ้ำป่ำไหลหลำก ในบ้ำนป่ำเหมี ยง หมู่ 7  ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปำน      
มีเหตุดินสไลด์บนถนนท่องเที่ยว บ้ำนป่ำเหมี ยง-บ้ำนแม่ก้ำปอม ซึ่งส่งผลให้ถนนทรุดพัง เสียหำยยำวกว่ำ 15 เมตร ควำม
เสียหำยดังกล่ำวท้ำให้รถยนต์ที่ขับสวนทำงกันสำมำรถวิ่งได้เพียง 1 ช่องทำงเท่ำนั น และถนนเส้นนี ยังได้รับรำยงำนว่ำ มีดิน
สไลด์อีกหลำยจุด ส่วนในพื นที่ขณะนี ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เบื องต้น ทำงผู้ใหญ่บ้ำน ได้ประกำศเสียงตำมสำยให้ชำวบ้ำนเฝ้ำ
ระวังสถำนกำรณ์พร้อมกับจัดเวรยำมเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติที่อำจเกิดขึ นได้ โดยเฉพำะบนสันเขำที่ขณะนี ดินเริ่มอุ้มน ้ำเอำไว้
เป็นจ้ำนวนมำก และจัดทีมชำวบ้ำนคอยดูสีของน ้ำในล้ำห้วยต่ำงๆที่ไหลผ่ำน ขณะที่ นำยถนอม สุจริต นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลแจ้ซ้อน ก้ำลังส่งเจ้ำหน้ำที่เร่งออกส้ำรวจควำมเสียหำยแล้ว 
 จ.จันทบุรี - ได้เกิดเหตุน ้ำป่ำไหลหลำกเข้ำท่วมพื นที่หมู่ที่ 8 ต้ำบลสนำมไชย อ้ำเภอนำยำยอำม บริเวณสะพำนบ้ำนห้วง
น ้ำเค็มและหน้ำวัดห้วงน ้ำเค็ม เป็นวงกว้ำง และระดับน ้ำยังไม่ลดลง ในขณะนี ก้ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในพื นที่ได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจ
พื นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้กำรช่วยเหลือ  

8. สถานการณ์ต่อเนื่อง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 

 ไม่มีสถำนกำรณอุ์ทกภัย 

9. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่ำงวันที ่29 กรกฎำคม – 4 สงิหำคม 2559) 
 ในช่วงวันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 
2 – 4 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ภำคใต้ และอ่ำวไทย จะมีก้ำลังแรงขึ น ส่วนคลื่นบริเวณทะเลอัน
ดำมันและอ่ำวไทยตอนบนจะมีก้ำลังแรงขึ น 
 อนึ่ง จะมีหย่อมควำมกดอำกำศต่้ำบริเวณชำยฝั่งด้ำนตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีก้ำลังแรงขึ นเป็นพำยุ
โซนร้อนในระยะต่อไป 

 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ            

    
          นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 


